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Нов инфраструктурен проект на община 
„Тунджа“ е получил одобрение от ДФ „Земеде-
лие“, съобщи зам.-кметът по строителство 
Светозар Грозев. Проектът е „Реконструкция 
и ремонт на обекти, свързани с културния 
живот – ремонт на сградата на народно чи-
талище на с. Търнава и ремонт на сградата 
на народно читалище на с. Челник, община 
„Тунджа” по Стратегията за Воденото от 
общностите местно развитие на “МИГ – Тун-
джа” от Програмата за развитие на селски-
те райони.

 Чрез него ще се подобри състоянието и 
енергийната ефективността на двете чита-

лища. Предвижда се подмяна на електроинста-
лациите на сградите, ремонт на таваните в 
зрителните зали, възстановяване на подовите 
настилки, осветителните системи. В с. Търна-
ва към сградата на читалището ще бъде изгра-
дена и рампа за достъп на хора с увреждания.

Общият бюджет на проекта е 228 285 лв. 
без ДДС. Предстои сключването на договор.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев 
припомни, че това са последните две сгради 
на читалища, които са в лошо състояние и се 
нуждаят от сериозен ремонт, затова община-
та е потърсила европейско финансиране точ-
но за тях.
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Благодарение на мярка 20, на територия-
та на МИГ –Тунджа има възможност да се 
развие териториалната  идентичност, мар-
кетинг и позициониране на база на специфич-
ния и неизползван потенциал за   ВОМР . Тя 
дава възможност за съхраняване, реклама и 
икономизиране на местното природно богат-
ство, културно-историческо наследство, тра-
диции и типични продукти; Чрез тази мярка се 
създава  успешен брандинг на територията, 
подпомага се  развитието  на териториална 
идентичност и маркетинг на територията на 
МИГ – Тунджа и подкрепа за развитие на нови 
съвременни форми за опазване и популяризира-
не на местните културно-исторически и при-
родни ресурси и типичните местни изделия, 
продукти и храни и тяхното развитие и преда-
ване към следващите поколения; интегрирано 
съхраняване, сертифициране и популяризиране 
на местното културно, историческо и природ-
но наследство, изделия и храни; подкрепа за 
представяне, социализация, валоризация и ди-
гитализация на обектите на културно-исто-
рическото и природното наследство.

Вече започна работа по проект Прием-
ственост, съхраняване и популяризиране 
на местната идантичност и нематериал-
но културно наследство на територията на 
МИГ-Тунджа. Самодейните колективи от мал-
ките населени места- мост между поколения-
та”BG06RDNP001-19.218 МИГ - Тунджа - Мярка 
20 "Маркетинг, популяризиране и сертифици-
ране на местното наследство, изделия и хра-
ни на територията на МИГ - Тунджа". Бенефи-
циент е Народно читалище "Светлина 1929", 
като безвъзмездната финансова помощ е  29 
336.80 лева.

 Чрез  проекта  ще се организира и про-
веде на открито пространство интерак-
тивно културно събитие „Мост между поко-
ленията“. Събитието ще се организира от 
НЧ „Светлина-1929“ село Роза, като на него 
ще бъдат поканени журналисти и туропе-
ратори, което ще популяризира местната 
идентичност и нематериалното културно 
наследство на територията на МИГ-Тунджа 
и ще допринесе за развитието на туризма. 
Проектът е насочен към самодейните ко-
лективи от малките населени места. През 
годините те участват активно в прояви 
на общинско и национално ниво и са носи-
тели на многобройни престижни награди . С 
изявите си самодейните колективи се пре-
връщат в мост между поколенията, обеди-
нявайки в състава си хора от различна въз-
раст, а силната приемственост съхранява 
местната идентичност. За пълноценното 
участие в организираното събитие ще бъ-
дат осигурени народни носии на самодейни-

ВЕЧЕ ИМА ЧЕТИРИ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРА ПО 
BG06RDNP001-19.218 - МИГ - ТУНДЖА - МЯРКА 20 "МАРКЕТИНГ, 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, 
ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ТУНДЖА" 
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те колективи, които ще вземат участие в 
него. Планира се участието на самодейци 
от селата Роза, Гълъбинци, Межда, Меден 
кладенец, Скалица, Голям манастир, Гене-
рал Тошево, Генерал Инзово и Ботево. След 
осигуряване на носиите, ще се реализира на 
открито пространство интерактивно кул-
турно събитие „Мост между поколенията. 
Събитието по същество е един културен 
продукт, промотиращ местното културно 
наследство и ще даде възможност на пове-
че/ в т.ч и млади/ хора да се докоснат до 
богатството на фолклор и традиции. То 
благоприятства за сплотяването на мест-
ните общности на тази основа, дава сила 
на приемствеността между поколенията, за 
да бъде съхранено местната идентичност 
на територията на МИГ-Тунджа. По проекта 
ще се реализират 2 дейности. Първата е за 
осигуряването на  комплекти народни носии 
за самодейните фолклорни състави от се-
лата Роза, Ботево, Меден кладенец, Межда, 
Гълъбинци, Скалица, Голям манастир, Генерал 
Тошево, Генерал Инзово. Ще бъдат израбо-
тени общо 116 носии /73 женски, 29 мъжки и 
14 детски/. Изработените носии ще бъдат 
предоставени безвъзмездно на самодейните 
колективи, които обединяват хора от раз-
лични поколения с красотата на фолклора 
и с участията си популяризират местната 
идентичност, нематериалното културно на-
следство на територията на МИГ-Тунджа. 
Втората дейност е насочена към  органи-
зиране и провеждане на интерактивно кул-
турно събитие „Мост между поколенията“: 
На открито пространство/на открита сце-
на в село Роза/ ще се проведе интерактив-
но културно събитие „Мост между поколе-
нията“. В него всички самодейни колективи 
от територията на МИГ Тунджа имат въз-
можност да представят богатството на 

певческото и танцово изкуство от своето 
населено място. Организираното събитие 
няма да има състезателен характер, което 
допринася събитието да бъде естествено, 
да носи духа на хубавите фолклорни празници 
в малките населени места на територията 
на МИГ-Тунджа. Самодейните колективи ще 
получат грамота за участие в събитието и 
принос за популяризиране на местната иден-
тичност и нематериалното културно на-
следство на територията на МИГ-Тунджа. 
Планираното събитие цели да представи 
местната идентичност, богатството на 
нематериалното културно наследство, На 
него ще бъдат поканени журналисти и туро-
ператори, което ще допринесе за популяри-
зирането на територията на МИГ Тунджа и 
за развитието на туризма.

Сред интересните и иновативни проекти 
е "Творческа резиденция „Тунджа" – маркетинг 
и популяризиране на местно наследство със 
средствата на изкуството, фолклора и тра-
дициите“.Бенефициент е  община "Тунджа", а 
безвъзмездната финансова помощ в размер на 
29 300.00 лева.

Изпълнението на проект "Творческа рези-
денция „Тунджа"- маркетинг и популяризиране 
на местно наследство със средствата на 
изкуството, фолклора и традициите“ дава 
възможност да бъде разработена и въведена 
иновативна креативна концепция за утвър-
ждаване на местната идентичност на тери-
торията на МИГ-Тунджа чрез нови, съвремен-
ни форми. Това ще позволи да бъдат включени 
нови участници в процеса на популяризиране 
на местните дадености, характеристики 
и специфики, както и да бъдат ангажирани 
други публики и потребители, различни от 
обичайните. Очаква се по този начин проек-
тът индиректно да катализира други мест-
ни производства и дейности, туристически 
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услуги и атракции, базирани на устойчивото 
ползване на местните ресурси и характерис-
тики на територията, обхваната от района 
на действие на МИГ-Тунджа. Създаването и 
утвърждаването на иновативна креативна 
концепция „Творческа резиденция „Тунджа“, 
основана на наследството на именити ав-
тори, родени територията на МИГ-Тунджа, 
както и на колорита на българското село, ще 
създаде нов облик и представа за местни-
те дадености, характеристики и специфики, 
пречупени през погледа и призмата на млади 
творци, нови публики и потребители. Това ще 
даде друг поглед върху местните продукти, 
услуги и туристически атракции на терито-
рията на МИГ-Тунджа, което неминуемо ще 
се отрази върху тяхната разпознаваемост 
и популярност. Творческата интерпретация 
върху местните характеристики- изкуство-
то на творци със световна популярност от 
територията на МИГ- Тунджа, както и на 
колорита на българското село, дава възмож-
ност местното природно, културно и истори-
ческо наследство, традициите и ценностите 
да бъдат поставени в основата на местна-
та идентичност по оригинален и неповторим 
начин, достигайки непосредствено до други 
аудитории и публики. Инвестициите в тяхна 
подкрепа, съчетани с подходящ маркетинг, 
може да ги превърне в богатство и източ-
ник за просперитет на местните общности. 
Дейностите по проекта включват органи-
зиране и провеждане на встъпителна прес-
конференция и среща със заинтересованите 
страни за представяне на целите и обхвата 
на проект "Творческа резиденция „Тунджа" – 
маркетинг и популяризиране на местно на-
следство със средствата на изкуството, 
фолклора и традициите. В нея за участие 
ще бъдат поканени поне 30 местни партньо-
ри от публичния, стопанския и нестопанския 

сектори, изкуството, художествената само-
дейност и медиите, които имат отношение 
към развитието и представянето на локални 
характеристики, с потенциал за генериране 
на добавена стойност към развитието на 
територията на МИГ- Тунджа на основата 
на местните дадености. Целта на дейност-
та е да се представят целите и дейностите 
по проекта, както и да се ангажират парт-
ньори и съмишленици. За целите на проекта 
ще бъде изработен нарочен на Статут за 
организиране и провеждане на иновативна 
креативна концепция, основана на местния 
колорит и специфики „Творческа резиденция 
„Тунджа“, който да очертава и ясно да мар-
кира целите, визията и основните дейности. 
Статутът трябва да формулира синергията 
и да обединява символно местното културно 
наследство, творчеството на имените ав-
тори от тунджанския край и тяхната интер-
претация със средствата на изкуството от 
младите творци.

Автор Иван Колев – Болярски 

Ще бъде организиран  пленер с продължител-
ност от 3 до 5 дни с участието на 6 млади тво-
рци „Причудливи форми и пространства. Иван Ко-
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лев – Болярски и колорита на Тунджанската земя“ 
в родното село на твореца – Болярско. Творците 
имат задачата да изпълняват индивидуални или 
колективни творчески проекти, провокирани от 
творчеството на автора и от местните ло-
кални специфики и характеристики – фолклор, 
традиции, народна носия, характерни празници 
и обичаи, природни и исторически дадености 
и др. Всеки от творческите проекти ще бъде 
формулиран съвместно с местната общност на 
село Болярско и ще бъде утвърден въз основа на 
широк обществен дебат. Творческите проекти 
ще бъдат реализирани на открити простран-
ства, общинска собственост /собственост на 
бенефициента/ - фасади на сгради, паркови зони 
и др. В края на пленера трябва да са факт поне 3 
творчески проекта, които да променят генерал-
но облика на населеното място, като интерпре-
тират творчеството на Иван Колев – Болярски, 
колорита и спецификите на българското село по 
Долината на Тунджа

Следващият  пленер предвиден от проекта  
е„Човекът през призмата на Родното и в кон-
текста на традициите. Георги Попов - Джон“ в 
родното село на твореца – Видинци. Дейност-
та включва организирането и провеждането 
на пленер за млади творци – художници и/или 
скулптори, приложници с продължителност от 
3 до 5 дни в родното село на един от най-ем-
блематичните творци от тунджанския край 
–художника Георги Попов - Джон. Творците 
имат задачата да изпълняват индивидуални 
или колективни творчески проекти, провоки-
рани от творчеството на автора и от мест-
ните локални специфики и характеристики – 
фолклор, традиции, народна носия, характерни 
празници и обичаи, природни и исторически да-
дености и др. Всеки от творческите проекти 
ще бъде формулиран съвместно с местната 
общност на село Видинци и ще бъде утвърден 
въз основа на широк обществен дебат. 

Третият пленер, който ще се организира 
е  „Светът на родното място като извор на 
вдъхновение. Проф. Иван Димов и споменът 
за Маломир“ в родното село на твореца – 
Маломир: Дейността включва организиране-
то и провеждането на пленер за млади тво-
рци – художници и/или скулптори, приложници 
с продължителност от 3 до 5 дни в родното 
село на един от най-емблематичните творци 
от тунджанския край –художника проф. Иван 
Димов. Творците имат задачата да изпълня-
ват индивидуални или колективни творчески 
проекти, провокирани от творчеството на 
автора и от местните локални специфики и 
характеристики – фолклор, традиции, народна 
носия, характерни празници и обичаи, природ-
ни и исторически дадености и др. Всеки от 
творческите проекти ще бъде формулиран 
съвместно с местната общност на село Ма-
ломир и ще бъде утвърден въз основа на широк 
обществен дебат. Автор Георги Попов - Джон
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Последната дейност включва организиране и 
провеждане на мащабен заключителен уъркшоп 
„АртСЕЛО“ в село Стара Река с участието на 
млади творци и самодейци от различни области: 
Ще бъде организиран и проведен мащабен заклю-
чителен уъркшоп „АртСЕЛО“ в село Стара Река 
с участието на млади творци и самодейци от 
различни области. Проявата ще бъде в 3-дневен 
формат. В нея ще бъдат поканени за участие 6 
млади творци – участници в пленерите в рамки-
те на творческата работилница, които трябва 
да представят 3 нови арт – проекта за визуали-
зация на открити обществени пространства. 
Проектите трябва да бъдат формулирани съв-
местно с местната общност на село Стара 
река и да интерпретират местни специфики и 
характеристики – фолклор, традиции, празници 
и обичаи, природни, културни и исторически да-
дености, продукти и др. Творческите проекти 
ще бъдат реализирани на открити простран-
ства, общинска собственост /собственост на 
бенефициента/ - фасади на сгради, паркови зони 
и др. Примерни общински имоти, върху които 
могат да се реализират творчески проекти в 

рамките на пленера- кметства, народни чита-
лища, автоспирки. Доступимо е на 1 обект да 
бъдат реализирани 1 и повече творчески про-
екта. Ще бъде обособена и открита сцена, на 
която през трите дни на уъркшопа ще се пред-
ставят местни самодейци и изпълнители – ар-
тисти от различни жанрове – музика, танц, ху-
дожествено слово, визуални изкуства и др. Ще 
бъдат обособени 3 тематични щанда в прос-
транството на работа на младите художници и 
на откритата сцена, на които ще бъдат пред-
ставени 3-те тематични пленера В Болярско, 
Видинци и Маломир. Те ще бъдат визуализирани 
с фото-постери и с рекламни сувенири – тени-
ски, ключодържатели, чаши, шалове, торби, кар-
тички, на които са изобразени арт-проектите 
или елементи от тях. По този начин ще бъде 
обособена иновативна интерактивна арт-зона, 
която ще привлича нови публики и потребители 
на стоки и услуги от територията на МИГ-Тун-
джа. Ще бъде подготвено изложение „От Тун-
джа с Любов“, на което ще бъдат представени 
и предлагани стоки и услуги от територията 
на МИГ-Тунджа.

 Автор Проф. Иван Димов
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 На 17 ноември 2021 г., кметът на община 
„Тунджа“ Георги Георгиев и заместник-кметът 
и председател на МИГ „Тунджа“ Светозар Гро-
зев, подписаха с Държавен фонд „Земеделие“ 
договори за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 
г., съфинансирана от Европейския земедел-
ски фонд за развитие на селските райони, по 
два проекта, разработени от общината по 
процедурата за подбор на проектни предло-
жения по подмярка 19.2 „Прилагане на опера-
ции в рамките на стратегии за водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ 
за бенефициенти, възложители по ЗОП.

Сключеният договор с ДФ „Земеделие“ 
по проект „Създаване, развитие и популяри-
зиране на регионална колективна марка на 
територията на МИГ-Тунджа, основана на 
местната идентичност” е на стойност 29 
320,60 лв. и ще се изпълнява в продължение 
на 23 месеца.

С реализацията на проекта се планира ши-
роко гражданско участие на представители 
на местните общности, както и експерт-
ното участие на представители на стопан-
ския, нестопанския и публичния сектор.

В дейностите по проекта е предвидено:
Организиране и провеждане на кръгла маса 

за местни партньори от публичния, стопан-
ския и нестопанския сектор, за информиране 
и дискусия за ползите от създаването и от 
прилагането на регионална колективна мар-
ка. Целта е въвличането им в процеса из-

готвянето на стандарти и правила за сер-
тифициране на марката;

Изготвяне на концепция за развитие, лого 
и слоган; правна регистрация и защита мар-
ката;

Изготвяне на стандарти и правила за сер-
тифициране;

Формиране на местна сертифицираща 
група;

Разработване на маркетинговата стра-
тегия за популяризиране стойността и 
идентичността на сертифицираните обек-
ти, продукти, услуги и туристически атрак-
ции;

Изготвяне и разпространение на Каталог 
на сертифицирани обекти и туристически 
атракции;

Планирано е и използването на специали-
зирана външна експертиза, както и проучва-
нето на мнението и нагласите на стопан-
ския, нестопанския и публичния сектори на 
територията на МИГ- Тунджа;

В провеждането и реализацията на дей-
ността „Създаване на малки местни тър-
жища за сертифицирани продукти” се пла-
нира широкото общностно участие, както 
чрез анкетно проучване за идентифициране 
на местата на разполагане на тържищата, 
така и в хода на тяхното провеждане. В тях 
ще участват както местни производители, 
които да предлагат своята продукция, така 
и доставчици на услуги, представители на 
стопанския, нестопанския и публичния сек-
тори, местни самодейци, представители 
на младежки организации, читалища и други 
общностни сдружения.

МИГ „ТУНДЖА“ ПОДПИСА ОЩЕ ДВА ДОГОВОРА 
ЗА ПРОЕКТИ С ОБЩИНА „ТУНДЖА“
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Вторият договор, сключен с ДФ „Земеде-
лие“, е за финансирането на проекта „Под-
помагане провеждането на местни празни-
ци, обичаи и традиции на територията на 
МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на на-
родните читалища – потенциал за ревита-
лизация на селските общности”. Стойност-
та на безвъзмездната помощ  е 29 108,23 
лв., а срокът за изпълнение е 36 месеца.

Предвидените дейности по проекта са на-
сочени към народните читалища на терито-
рията на МИГ-Тунджа. Територията на МИГ 
„Тунджа“ съвпада с териториалния обхват 
на община „Тунджа“, включва в състава си 44 
населени места от селски тип. В 40 от тях 
развиват своята дейност народни читалища, 
които опазват и популяризират културното 
ни наследство.Те са традиционни самоупра-
вляващи се български културно-просветни 
институции в населените места, като еже-
годно реализират Културен календар и са с 
утвърден авторитет сред местните общ-
ности и непрекъснато привличат нови члено-
ве към самодейните колективи. Така с дей-
ността си народните читалища имат важна 
роля не само в културната, но и в други сфери 
на обществения живот в малките населени 
места. Ежегодно се разработва и Програма 
за развитието на читалищната дейност в 
община „Тунджа“, съгласно представените 
предложения от техните председателите за 
дейността им. Настоящото проектно пред-
ложение ще спомогне за постигане целите на 
Програмата за утвърждаване на читалищата 
като стабилен фактор за развитие на култу-
рата в община „Тунджа” и на национално ниво. 
Създадените при читалищата колективи са 
носители на много награди, като на фести-
вали и други мероприятия те се изявяват с 
автентични за селото носии или стилизира-
ни такива. Нарастващият брой участници в 

самодейните колективи, амортизацията през 
годините на костюми и носии, налага перио-
дично тяхното обновяване. Това затруднява 
дейността на народните читалища, които 
не разполагат със съответните ресурси.

Проектът включва  две дейности:
Подпомагане на провеждането на мест-

ни празници, обичаи и традиции чрез осигу-
ряване на носии за народните читалища в 
подкрепа провеждането на местни празници, 
обичаи за популяризиране на местното кул-
турно наследство – потенциал за ревитали-
зация на селските общности и провеждане 
на специални промоционални и информацион-
ни кампании за нов туристически продукт;

По дейност „Кулинарни пътешествия по 
долината на Тунджа“ ще бъдат разработе-
ни 5 туристически кулинарни маршрута и 
отпечатано издание за популяризиране на 
местното наследство, изделия и храни на 
територията на МИГ-Тунджа.

При изпълнението на двете дейности в 
тяхната цялост и свързаност ще бъдат 
доставени 99 бр. носии за нуждите на са-
модейните колективи при народните чита-
лища от селата Бояджик, Каравелово, Коза-
рево, Кукорево, Победа, Симеоново, Сламино, 
Тенево и Ханово, нужни за провеждането на 
традиционни местни празници и обичаи.

С отпечатването на изданието „Кулинар-
ни пътешествия по долината на Тунджа“ ще 
се популяризирано местно наследство – кул-
тура, традиции, обичаи, изделия и храни, на 
територията на община „Тунджа“.

Изпълнението ще доведе до постигането 
на общата цел на проекта да се популяризи-
ра местното наследство, изделия и храни и 
до подпомагане развитието на туризма на 
база културната и кулинарна специфика на 
общината.


